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A cidade de Encantado foi a primeira, 

Caxias do Sul a segunda, a receberem 

cestas básicas, arrecadadas através da 

campanha "Solidariedade dá Química"! 

Continue doando! Montenegro está 

contando com a gente. Lembrando, a 

cada real doado por pessoa física, o 

Sindiquim/RS colocará mais um real. 
 

 

ALERTA GERENCIAL SOCIEDADES DO TIPO 

EIRELI DEIXAM DE EXISTIR A PARTIR DE 15 DE 

SETEMBRO DE 2021 
 

 O Conselho de Assuntos Tributários, Legais e 

Cíveis – Contec da FIERGS editou 

comunicado sobre a extinção das 

sociedades do tipo EIRELI.  

Com fundamento no art. 41 da Lei 

14.195/21, a Junta Comercial do Rio Grande 

do Sul (JUCIS/RS) comunicou, no dia 10 de 

setembro de 2021, que a partir do dia 

15/09/21 não será possível constituir 

Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada (EIRELI). Acesse o Comunicado 

Técnico. 
 

 

Webinar Gratuito - Implantação e Controle 
de Rastreabilidade 

Tudo que você precisa saber sobre 
Rastreabilidade para Indústrias! 

Controle do lote de matéria prima e produto 

produzido; Certificado de análise e 

rastreabilidade; Rastreabilidade de lote de 

produto pronto; Identificando insumos; 

Rastreabilidade de processo/equipamentos 

vinculado à OP. 

Ministrante: Rafael Sandri - Consultor em 

Sistemas de Gestão ERP para Indústria. 

Faça sua inscrição e garanta sua vaga! 

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados  
Informamos que a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD) está propondo uma 
consulta pública sobre minuta de normativo 
que visa regulamentar a citada lei no que se 
refere a sua aplicação simplificada para 
microempresas e empresas de pequeno porte, 
startups, entre outros agentes, como as pessoas 
jurídicas sem fins lucrativos. Participe: Consulta 
 
O texto prevê a aplicação das novas regras 
simplificadas da LGPD para pessoas jurídicas 
sem fins lucrativos, citando as associações, 
fundações, organizações religiosas e partidos 
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